
Уважаеми съграждани и гости на нашата община, 
 

Предвид повишения риск и предпоставки през настоящия летен сезон от възникване на 

сложна пожароопасната обстановка на територията на общината и страната, с цялата си 

отговорност на местна власт, Общинска администрация, отново напомняме: 
 

Вашата съобразителност, уважаеми съграждани и гости на нашата община, може 

да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на 

усложнена пожарна обстановка.  

 

Всички ние може да се окажем част от нежелана критична ситуация или бедствие.  

 

Подпомагайте органите на „Пожарна безопасност и защита на населението”, 

както и действията на Държавно горско стопанство и Земеделските кооперации по 

места. 
 

Горските и полски пожари нанасят сериозни щети на околната среда,  разпространяват 

се бързо на големи площи, в това число в пресечени местности и труднодостъпни за 

пожарната техника места.  

При сухо време, изсъхналата растителност и вятърът са факторите, които бързо 

усложняват пожарната обстановка. 

 

ЗА ДА ОПАЗИМ ГОРИТЕ  

 

• стриктно спазвайте противопожарния ред в горите! 

• не палете огън в гората, особено при наличие на вятър, освен на обозначени 

специално устроени за това туристически места! 

• бъдете особено бдителни, когато сте в гората или в близост до залесени площи! 

• не хвърляйте неугасени фасове, когато преминавате  покрай или през горски 

участъци дори и от автомобилите си; 

• не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на 

лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци; 

• моторните превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с 

искрогасители. Разчистването от сухи клони и листна маса в горските участъци 

трябва да става чрез извозване на определените за това места. Забранено е 

унищожаването им чрез изгаряне! 

• собственици на гори, туристи, ловци, гъбари, секачи, повишете вашата 

бдителност и отговорност! 
 

Без значение от собствеността - гората е на всички, природата е наша. 
 

 

НАПОМНЯМЕ ВИ АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА 

РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!  

 

чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява „изгарянето на 

стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”. 

 

ЗА ДА ОПАЗИМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И РЕКОЛТАТА 

 



• собственици на вилни и земеделски имоти, председатели на кооперации и 

кметове на населените места, пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, 

повишете своята бдителност. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно 

може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, 

вилни и жилищни постройки, горски фонд. 

• не палете огън на открито във ветровито време, за да не се пренесат на големи 

разстояния запалените частици, което може доведе до бързо разпространение на 

пожара и обхващане на значителни площи от огъня. 

• за работа в узрели зърнени масиви използвайте само изправна земеделска, 

транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани 

искрогасители на димоотводните тръби. 

 

И ОЩЕ… 

 

• палете огън в дворовете само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте 

подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и 

др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на 

дърветата. Никога не оставайте запаления огън без наблюдение! 

• не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много 

автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за 

леснозапалими и горими течности, газопроводи и съоръжения към тях.  

 

 

За повече информация търсете експертите на  

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Сливен  

и  

Община Сливен 

отдел „Сигурност и управление при кризи” и „Екология” 

 

Не струва нищо, но коства много... 
 

 

 

ВАЖНИТЕ ТЕЛЕФОНИ  

са 
 

Единен европейски номер за спешни повиквания    - 112 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”  - 044 644 336 

Оперативен център на Регионална дирекция  

„Пожарна безопасност и защита на населението”    - 044 633 112 

Дежурен Община Сливен        - 044 663 066 


